
  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١

 

 
 
 

 اسم
ــــة  ــــــــــ ــــــــــ   : الخدمـــــــ

  ةــــمنتجة لألدویـتسجيل الشرآة ال

ــــة    .ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبيةوالمستورد  : المستفيــــد مـن الخدمـ

شروط الحصول على الخدمــة 
 :  

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١
  G.M.Pشهادة التصنيع الدوائي الجيد أن تكون الشرآة حاصلة على  .٢
 . إرفاق ملف موقع التصنيع للشرآة .٣
ة    أن یكون طالب الخدمة مسجالً  .٤ ة والمستلزمات الطبي  آمستورد لألدوی

 لدى الهيئة العليا لألدویة
س وزراء  (أن تكون الشرآة مسجلة مرآزیًا     .٥ في المكتب التنفيذي لمجل

 ).الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي
 .ن من قبل مدیر عام الهيئةللشرآة بتكليف صيدالنييزیارة  .٦
  .المقرةدفع الرسوم  .٧

ــــة صدقة    G.M.Pشهادة التصنيع الدوائي الجيد      -أ  : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ شأ م د المن  صادرة من بل
د           ا في بل وب عنه ة أو من ین من قبل السلطات الصحية والسفارة اليمني

 . المنشأ
 .بقًا للمحتویات المقرة من قبل إتحاد المصنعينملف موقع التصنيع ط  -ب 
 صورة من توآيل الشرآة المصنعة  -ج 
صناعة           -د  وزارة ال شرآة ب سجيل ال رت ت ن آ ل م ق األص وره طب ص

 .والتجارة
 . إرفاق شهادة التسجيل المرآزیة في دول مجلس التعاون الخليجي  -ه 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -و 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ).١(لب الحصول على الخدمة، نموذج رقم ط .١
  )٢(شهادة تسجيل شرآة مصنعة، نموذج رقم  .٢

ــــة     للشرآة األجنبية  دوالر١٠٠٠  : رســـــــــوم نقدیـــــــــــ
  ).معمل محلي/ مصنع(  دوالر للشرآة المنتجة المحلية ٥٠٠

ـــــراءات  ـــــــــ .رة المختصة الستيفاء الوثائق وإبداء الرأي الفنيإحالة الطلب إلى اإلدا .١  : اإلجــــــــــــ
رض        .٢ سجيل لغ ة للت ة الفني ى اللجن شرآة عل ف ال ب ومل رض الطل ع

 الموافقة على تسجيل الشرآة 
شروط       .٣ ا ل ن تطبيقه د م ة للتأآ شرآة المنتج ارة ال شين لزی ال مفت إرس

 .التصنيع الجيد
 التأآد من استيفاء رسوم التسجيل .٤
مصنعة ساریة المفعول لمدة خمس سنوات إصدار شهادة تسجيل شرآة  .٥

  .تحت توقيع مدیر عام الهيئة
ــــــة    . أشهر٤-٢ زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

 إدارة التسجيــــــــل



 

 

 
 

ـــة اسم ـــــــــ   .ةــــمنتجة لألدویـ تسجيل الشرآة الةإعاد  :  الخدمـــ

ـــــــة    .دویة والمستلزمات الطبيةن و الشرآات المنتجة لأل المستوردو-  : المستفيــــد مـن الخدمـ

ـة  شروط الحصول على الخدمــــ
 :  

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١
 .GMPأن تكون الشرآة حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد  .٢
تم االستيراد       یكون قد أن   .٣ شرآة خمس سنوات وی سجيل ال  مر على ت

 .منها بانتظام
 .سبب من األسباب یكون قد صدر قرارًا بشطب الشرآة ألي أن ال .٤
 .من قبل مدیر عام الهيئةن صيدالنييزیارة للشرآة بتكليف  .٥
  .المقرةدفع الرسوم  .٦

ــــة  حدیثه صادرة من ) G.M.P(شهادة  ممارسة التصنيع الدوائي الجيد   -أ  : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ
ن         ة أو م سفارة اليمني صحية وال سلطات ال دة من ال شأ ومعم د المن بل

  .ا في بلد المنشأینوب عنه
ي وزارة        -ب  شرآة ف سجيل ال د ت رت تجدی ن آ ل م ق األص صورة طب

 .الصناعة والتجارة
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ج 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ) .١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
  ).٣(شهادة إعادة تسجيل شرآة مصنعة، نموذج رقم  .٢

ـــــــة رســــــــــوم نقدیـــــ   . دوالر  للشرآة األجنبية٥٠٠  : ـــــ
  ).معمل محلي/ مصنع(المحلية المنتجة  دوالر للشرآة ٢٥٠

ـــــــراءات  ـــــــــ  .إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة .١  : اإلجــــــــــــ
 .العرض على اللجنة الفنية إلقرار  إعادة زیارة الشرآة من عدمه .٢
 .ق المطلوبة والرسوم المقرةالتأآد من استيفاء الوثائ .٣
دة خمس       .٤ ول لم اریة المفع منح شهادة إعادة تسجيل شرآة مصنعة س

  .سنوات تحت توقيع مدیر عام الهيئة
ــــــــة    . شهرین-شهر  زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

 إدارة التسجيــــــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٣

 

 

 

ـــــــة اسم   .ر صيدالني ــــــتسجيل مستحض  :  الخدمـــ
ـة    .ن والشرآات المنتجة لألدویةوالمستورد   :المستفيــــد مـن الخدمـ

شروط الحصول على 
  : الخدمة

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١
 .أن یكون الوآيل والشرآة المنتجة مسجلين لدى الهيئة .٢
 . أن تكون وثائق التسجيل مكتملة .٣
  .المقرةدفع الرسوم  .٤

ملة على المواد الفعالة والمساعدة والملونة شهادة تداول وترآيب المستحضر مشت  -أ   : الوثائـــق المطلوبـــــــة
ن     دة م طبقًا لنموذج منظمة الصحة العالمية معم والمنكهة والمطعمة إن وجدت 

 .السلطات الصحية والسفارة اليمنية أو من ینوب عنها في بلد المنشأ
بحسب ) األقراص،الكبسوالت،المعلقات(دراسة التكافؤ الحيوي لألشكال الصيدالنية  -ب 

 . اللجنة الفنية للتسجيل هظمة الصحة العالمية وما تراقائمة من
ع     ًةشهادة تحليل للمستحضر شامل    -ج  ر المرج ع ذآ ة م  تثبت أن نتيجة التحليل مطابق

 .الدستوري ، مختومة بختم المختبر والشرآة المنتجة في بلد المنشأ
طات شهادة أسعار تحتوي على أسعار الجملة والتجزئة في بلد المنشأ صادرة من السل  -د 

 .ألحد الموانئ اليمنية) CIF(السعر+  الصحية ومعمدة من الجهات الرسمية األخرى
طریقة التحليل في حالة عدم ذآر المرجع الدستوري أمام المواد   في شهادة الترآيب ،   -ه 

 . بطرق التحليلتقييميه دراسة إرفاقوبالنسبة لألصناف غير الدستوریة یتم 
 .الة في الصنفعينة قياسية مرجعية لكل مادة فع -و 
 .دراسة ثباتية المستحضر معمدة من الشرآة المنتجة -ز 
 .االختراع إذا آان المستحضر حدیث ةسریریدراسة  -ح 
 .إرفاق وثائق لتحدید مصادر المواد الخام ومواصفاتها -ط 
 .تسجيلهتقدیم عينات آافية للتحليل من المستحضر المراد  -ي 
 . قات لصااخلية وثالثة أغلفة خارجية وثالثثالث نشرات د -ك 
 إعداد ملفين أحدهما یحتوي على األصول واآلخر على صور للوثائق -ل 
  . سند تسدید الرسومرفاقإ -م 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ).١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  -١
 )٤(شهادة تسجيل مستحضر صيدالني نموذج رقم  -٢
  )٨(استمارة طلب  تسجيل مستحضر صيدالني  نموذج رقم  -٣

  . دوالر للصنف الوارد في القائمة الوطنية باالسم العلمي١٠٠  : رســـــــوم  نقـــدیــــة 
  .التجاري دوالر للصنف الوارد في القائمة الوطنية باالسم ٢٠٠
  . دوالر للصنف من خارج القائمة الوطنية باالسم التجاري٥٠٠
  . دوالر للصنف من خارج القائمة الوطنية باالسم العلمي٢٥٠

ـــــراءات   تقدیم الطلب مع الملف والعينات وإحالته لإلدارة  المختصة إلبداء الرأي الفني .١  : اإلجــــــــــــ
 . یتم دراسة الوثائق المقدمة من قبل إدارة التسجيلقبول الصنفبعد الموافقة على  .٢
 .التأآد من استيفاء الرسوم المقرة للتسجيل والتحليل .٣
 .لف الصنف الى المختبر الوطني لغرض التحليل من مةإحالة العينات مع صور .٤
  .CIFالعرض على اللجنة الفنية للبت بالتسجيل وتحدید سعر التسجيل  .٥
إصدار شهادة تسجيل مستحضر صيدالني ومدتها  خمس سنوات تحت توقيع مدیر عام  .٦

  الهيئة
  .ًا شهر١٢-٨  : زمــــن إنجـــاز الخدمــة

 إدارة التسجيــــــــل



 

 
 

 اسم
  الخدمــة

  .االستخدامدالني أساسي نادر تسجيل مستحضر صي
  -: والمعفية من رسوم التسجيل االستخدام األساسية نادرة األصناف

ITEM No ITEMNo

FACTOR- IX٢٠ ANTI-CANCER PREPARATIONS١ 

FOLIC ACID INJ٢١ ANTI-LEISHMANIASIS٢ 

HUMAN ALBUMIN٢٢ AMPHOTRICIN-B٣ 

HUMAN GAMMAGLOBULIN٢٣ ANTI-D IMMUNOGLOBULINS٤ 

HEPARIN INJ٢٤ ANTI-TETANUS INJ٥ 

IMMUNOGLOBULIN HUMAN٢٥ ALTEPLASE INJ٦ 

INSULIN٢٦ ALCURONIUM٧ 

IOPANOIC ACID TAB٢٧ CYCLOSPORIN (DIFF.PH.FORMS)٨ 

Ketamin٢٨ CONTRAST MEDIA PREPARATIONS٩ 

LEVOTHYROXINE SOD.TAB&INJ٢٩ CEREBROLYSIN INJ١٠
PHOSPHOLIPIDS INJ٣٠ DEFEROXAMINE INJ١١ 

SERUMS&VACCINES٣١ DOBUTAMINE INJ١٢ 

SODIUM CALCIUM EDITATE٣٢ DESMOPRESSIN NASAL SPRAY١٣ 

STREPTOKINASE INJ٣٣ DOPAMINE INJ١٤ 

TRANEXAMIC ACID٣٤ DIGOXIN INJ١٥ 

UROKINASE INJ٣٥ ESSENTAL AMINO ACIDS  I.V.INFUSION١٦ 

WARFARIN٣٦ ERYTHROPOIETIN INJ١٧ 

Ivermactin  tab.٣٧ FIBRINOGEN١٨ 

 FACTOR Vш١٩ 

  .ن و الشرآات المنتجة لألدویةوالمستورد  المستفيد من الخدمة 

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١  شروط الحصول على الخدمة
 .ئةأن یكون الوآيل والشرآة المنتجة مسجلين لدى الهي .٢
 .أن تكون وثائق التسجيل مكتملة .٣
  .دفع رسوم التحليل .٤

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٥

 

 
 
 
 

منظمة الصحة العالمية معمدة من السلطات الصحية والسفارة اليمنية أو من ینوب عنها   -أ : الوثائـق المطلوبة
 .في بلد المنشأ

بحسب ) األقراص،الكبسوالت،المعلقات(دراسة التكافؤ الحيوي لألشكال الصيدالنية   -ب 
 .تراه اللجنة الفنية للتسجيل صحة العالمية وماقائمة منظمة ال

ع            -ج  ر المرج ع ذآ ة م ل مطابق ة التحلي ت أن نتيج امله تثب شهادة تحليل المستحضر ش
 .الدستوري ، مختومة بختم المختبر والشرآة المنتجة في بلد المنشأ

شهادة أسعار تحتوي على أسعار الجملة والتجزئة في بلد المنشأ صادرة من السلطات   -د 
 .ألحد الموانئ اليمنية) CIF(السعر+  ية ومعمدة من الجهات الرسمية األخرىالصح

طریقة التحليل في حالة عدم ذآر المرجع الدستوري أمام المواد في شهادة الترآيب ،   -ه 
 .وبالنسبة لألصناف غير الدستوریة یتم إرفاق دراسة تقييمية بطرق التحليل

 . نفعينة قياسية مرجعية لكل مادة فعالة في الص  -و 
 .دراسة ثباتية المستحضر معمدة من الشرآة المنتجة  -ز 
 .االختراع إذا آان المستحضر حدیث ةسریریدراسة   -ح 
 .إرفاق وثائق لتحدید مصادر المواد الخام ومواصفاتها  -ط 
 . تقدیم عينات آافية للتحليل مع دفع رسوم التحليل  -ي 
 . ثالث نشرات داخلية وثالثة أغلفة خارجية وثالث لصاقات  -ك 
  .فين أحدهما یحتوي على األصول واآلخر على صور الوثائقإعداد مل  -ل 

النماذج المستخدمة 
 :  في تقدیم الخدمة

 ).. ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
 ).٤(شهادة تسجيل مستحضر صيدالني، نموذج رقم  .٢
  ).٨(استمارة طلب تسجيل مستحضر صيدالني  نموذج رقم  .٣

  .  ال توجد   : رسـوم نقدیـة 
 . اإلدارة المختصة لدراسته وإبداء الرأي الفنيإلى الطلب وإحالته استالم .١  : راءات اإلج

ل إدارة        .٢ ن قب ة م ائق المقدم ة الوث تم دراس صنف ی ول ال ى قب ة عل د الموافق بع
 .التسجيل

 .التأآد من استيفاء رسوم التحليل .٣
 .إحالة العينات مع صورة من ملف الصنف الى المختبر لغرض التحليل .٤
  .CIF اللجنة الفنية للتسجيل للبت وتحدید سعر التسجيل العرض على .٥
ع           .٦ دتها خمس سنوات تحت توقي سجيل مستحضر صيدالني وم إصدار شهادة ت

  .مدیر عام الهيئة
  .  أشهر ٦ - ٤زمن إنجاز الخدمة 



 

 
 

ـة اسم ـــــــــ   .ر صيدالنيــــل مستحضـــ تسجيةادـــإع  :  الخدمـــ
ـــــة المستفيــد مـن الخ   .ن والشرآات المنتجة لألدویةوالمستورد  : دمـــ

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١  : شروط الحصول على الخدمة 
 أن یكون  قد مر على تسجيل الصنف خمس سنوات .٢
رار   أن ال .٣ در ق د ص ون ق ن     یك بب م صنف ألي س اء ال  بإلغ

 األسباب
 .أن یكون الصنف ما یزال یتداول في بلد المنشأ .٤
  .المقرةسوم دفع الر .٥

ـة  د        -أ   : الوثائـــــــــق المطلوبــــــ ن بل ادرة م ة ص ضر حدیث ب للمستح داول وترآي هادة ت ش
ن       دة م ة ومعم صحة العالمي ة ال وذج منظم ًا  لنم شأ طبق المن

  .السلطات الصحية
  .صنفن من آل يتقدیم عينت  -ب 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ج 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ).١( نموذج رقم لحصول على الخدمةطلب ا .١
  ).٥(شهادة إعادة تسجيل مستحضر صيدالني، نموذج رقم  .٢

ـــــــــةرســــــــوم    .من رسوم التسجيل للمنتجات األجنبية% ٥٠   :نقدیــ
  .من رسوم التسجيل للمنتجات المحلية% ٢٥

ـــــــــراءات   .سوم المقرةاستيفاء الوثائق والرالتأآد من  .١  : اإلجــــــــــــ
دة          .٢ سجيل مستحضر صيدالني صالحة لم هادة إعادة ت منح ش

  .مدیر عام الهيئة خمس سنوات تحت توقيع
  . أیام٤-٢     :زمــــن إنجــاز الخدمـــــة

 إدارة التسجيــــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٧

 

ـــة اسم ـــــــــ تسجيل الشرآة المنتجة للمستلزمات الطبية الخاضعة   :  الخدمـــ
  .للتسجيل

ـــ ستوردو  : ــــة المستفيــــد مـن الخدمـ عة    الم ة الخاض ستلزمات الطبي ة للم شرآات المنتج ن وال
  .للتسجيل

ـة    .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص -١ : شروط الحصول على الخدمــــ
سجالً    -٢ ة م ب الخدم ون طال ة  أن یك ستورد لألدوی  آم

 . المستلزمات الطبية/
 .حدیثة  ISOأن تكون الشرآة حاصلة على شهادة الـ  -٣
 من قبل مدیر عام ة من قبل صيدالني مكلفزیارة للشرآ  -٤

  .الهيئة
   .المقرةدفع الرسوم  -٥

ــــة  ـ     -أ   : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ هادة ال اق ش سلطات     ISOإرف ن ال ادرة م ة  ص حدیث
المختصة ومصدقة من السفارة اليمنية أو من ینوب عنها في 

 .بلد المنشأ
 .إرفاق ملف موقع التصنيع  -ب 
 . الشرآة المصنعة توآيل منصورة ال  -ج 
شرآة في وزارة            -د  سجيل ال رت ت صورة طبق األصل من آ

 .الصناعة والتجارة
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ه 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

  ). ١(نموذج رقم ، طلب الحصول على الخدمة .١
  ).٢(شهادة تسجيل شرآة مصنعة، نموذج رقم  .٢

ـــــ   . دوالر للشرآة األجنبية١٠٠٠  : ــة رســــــــــوم نقدیــــــــــ
  ).معمل محلي/ مصنع( دوالر  للشرآة المنتجة المحلية ٥٠٠

ـــــــراءات  ـــــــــ إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة الستيفاء الوثائق وإبداء الرأي  .١  : اإلجــــــــــــ
 .الفني 

عرض الطلب مع ملف الشرآة على اللجنة الفنية للتسجيل  .٢
 .لموافقة على قبول  تسجيل الشرآة من عدمهلغرض ا

 لزیارة الشرآة للتأآد من تطبيقها لشروط التصنيع إرسال مفتش .٣
 .الجيد

 .استيفاء رسوم التسجيلالتأآد من  .٤
إصدار شهادة تسجيل شرآة مصنعة ساریة المفعول لمدة خمس  .٥

  .مدیر عام الهيئة سنوات تحت توقيع

ـــــــ    أشهر ٤-٢  ـة زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

 إدارة التسجيــــل



 

 
 

ـــة اسم ـــــــــ عة        :  الخدمـــ ة الخاض ستلزمات الطبي ة للم شرآة المنتج سجيل ال ادة ت إع
  .للتسجيل

ـــــــة    .ن والشرآات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيلوالمستورد  : المستفيــــد مـن الخدمـ

ـة    .النموذج الخاصطلب الخدمة وفق  .١  : شروط الحصول على الخدمــــ
تم          .٢ نوات وی س س شرآة خم سجيل ال ى ت ر عل د م ون ق أن یك

 .االستيراد منها بانتظام
ن          .٣ بب م شرآة ألي س شطب ال رار ب در ق د ص ون ق أن ال یك

 .األسباب
 . حدیثةISOأن تكون الشرآة حاصلة على شهادة  .٤
 . من قبل مدیر عام الهيئةمكلف زیارة للشرآة من قبل صيدالني .٥
  .ةالمقردفع الرسوم  .٦

ــــةالوثائـــــــــــــق  صة   ISOشهادة  إرفاق   -أ    :المطلوبـــ سلطات المخت صدقة   حدیثة معمدة من ال وم
 .من السفارة اليمنية أو من ینوب عنها

صناعة          -ب  وزارة ال شرآة ب د ال صورة طبق األصل من آرت تجدی
 .والتجارة

  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ج 

   ).١(لب الحصول على الخدمة، نموذج رقم ط .١:  النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة
  ).٣( نموذج رقم مصنعة،شهادة إعادة تسجيل شرآة  .٢

ـــــــة     .األجنبية دوالر للشرآة ٥٠٠  : رســــــــــوم نقدیــــــــــ
  ) . معمل محلي/ مصنع( دوالر للشرآة المنتجة المحلية ٢٥٠

ـــــــراءات  ـــــــــ  .الطلب إلى اإلدارة المختصة الستكمال اإلجراءاتإحالة  .١  : اإلجــــــــــــ
ه         . ٢ ن عدم شرآة م ارة ال ادة زی رار إع ة إلق ة الفني ى اللجن العرض عل

. 
 .  الوثائق المطلوبة والرسوم المقرة استيفاءالتأآد من  .٣
دة           .٤ ول لم اریة المفع صنعة س رآة م سجيل ش ادة ت هادة إع منح ش

  . خمس سنوات تحت توقيع مدیر عام الهيئة

ــــــــة زمــــ   .شـهـر واحد   :ن إنجـــــاز الخدمـــ

 إدارة التسجيــــــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٩

 
 

ــــــة اسم   لــع للتسجيــزم طبي خاضــل مستلــتسجي   :الخدمـــ
  - : المستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل

ة   ة  –الحقن الميداني ساطر البولي دم  – الق رب ال ة  – ق وط الجراحي  – الخي
انيوالت   زة اإلعطاء  –الك ازات المع - أجه ة    القف ة  –قم رات الطبي  المطه

صغيرة ( وات ال ي  -)العب ي  –القطن الطب شاش الطب ة  – ال وازل الواقي  الع
)Condoms (-  ة ا –   اللصاقات الطبي ة من أصناف        م ة الفني ره اللجن تق

  .أخرى

ـة    .ن والشرآات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيلوالمستورد: المستفيــــد مـن الخدمــ
  ولشروط الحص

  .حدیثة ) ISO(أن تكون الشرآة المنتجة حاصلة على شهادة الـ  .١  : على الخدمـــة 
  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .٢
 .أن یكون الوآيل والشرآة المنتجة مسجلين لدى الهيئة .٣
  .المقرةدفع الرسوم  .٤

الوثائــــــق المطلوبـــــــة 
ـ     -أ   :  هادة  ال شأ مع    ) ISO(ش د المن ن بل ة  صادرة م سلطات   حدیث دة من ال م

  .المختصة ومصدقة من السفارة اليمنية أو من ینوب عنها في بلد المنشأ
 .شهادة تداول وتعقيم لألصناف التي تنطبق عليها شروط العقامة  -ب 
سعر          -ج  شأ وال د المن شهادة أسعار تحتوي على أسعار الجملة والتجزئة في بل

 .الشرآة ألحد الموانئ اليمنية مختومة من CIFالمقترح 
 . عينات من العبوات المتداولةست  -د 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ه 

النماذج المستخدمة في 
 ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١  :  تقدیم الخدمة

   ) .٦(شهادة  تسجيل مستلزم طبي، نموذج رقم  .٢

ـــــــة    .لكل مقاس $ ١٠٠مستلزمات معقمة وغير معقمة   : رســــــــوم نقدیــ
  لكل مقاس $ ٢٥ة خيوط جراحي

ــــــراءات  داء          .١  : اإلجــــــــــــ ات للدراسة وإب ه العين ا ب صة مرفق ى اإلدارة المخت ب إل ة الطل إحال
 .الرأي الفني

 .مراجعة واستيفاء الوثائق المقدمة من قبل إدارة التسجيل .٢
 .التأآد من استيفاء رسوم التسجيل والتحليل  .٣
 .ختبر للتحليل إحالة العينات مع صورة الملف الى الم .٤
 .CIFالعرض على اللجنة الفنية للبت وتحدید سعر التسجيل  .٥
ع  .٦ دتها خمس سنوات تحت توقي ي وم إصدار شهادة تسجيل مستلزم طب

  .مدیر عام الهيئة

زمــــن إنجـــــاز 
ــــة     أشهر٦ – ٤  الخدمـــــــ

 إدارة التسجيــــل



 

 

 

 

ـــة اسم ـــــــــ   .لـــللتسجيع ــاضزم طبي خــل مستلــادة تسجيــإع   :الخدمـــ

ـــــــة  ستورد  : المستفيــــد مـن الخدمـ عة   والم ة الخاض ستلزمات الطبي ة للم شرآات المنتج ن  و ال
  .للتسجيل

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١  : شروط الحصول على الخدمـــة 
 .حدیثة ) ISO(أن تكون الشرآة المنتجة حاصلة على شهادة  .٢
 . الصنف خمس سنوات أن یكون قد مر على تسجيل  .٣
ن      .٤ بب م صنف ألي س اء ال رار بإلغ در ق د ص ون ق أن ال یك

  .األسباب
  .المقرةدفع الرسوم  .٥

ــــة  دة من    ) ISO(شهادة  الـ    -أ   : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ شأ معم حدیثة  صادرة من بلد المن
السلطات المختصة ومصدقة من السفارة اليمنية أو من ینوب  

  .منشأعنها في بلد ال
 .شهادة تداول وتعقيم حدیثة  -ب 
 .عينتان حدیثتان من آل صنف  -ج 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ).  ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
  ).٧(شهادة إعادة تسجيل مستلزم طبي، نموذج رقم  .٢

ـــــــة    .سوم التسجيلمن ر % ٥٠  : رســــــــــوم نقدیــــــــــ

ـــــــراءات  ـــــــــ  .إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة الستكمال اإلجراءات .١  : اإلجــــــــــــ
 .  الرسوم المقرة استيفاءالتأآد من  .٢
سجيل        .٣ ع للت ي خاض ستلزم طب سجيل م ادة ت هادة إع نح ش م

  . صالحة لمدة خمس سنوات تحت توقيع  مدیر عام الهيئة

ــــة زمــــن إنجــــاز    أیام٤-٢  : الخدمــــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١١

 

ــــــــــة  ة الخاضعة   /نقل ملكية الشرآة المنتجة لألدویة  : إســـــــم الخدمـــــ المستلزمات الطبي
   . للتسجيل وأصنافها

المستفيــــد مـن 
ـة    : الخدمـــــــ

ستورد عة    والم ة الخاض ستلزمات الطبي ة والم ة لألدوی شرآات المنتج ن وال
  .للتسجيل

  شروط الحصول
  : على الخدمـــــة 

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١
  .نقل ملكية الشرآة واألصناف یعتبر إعادة تسجيل  .٢
 .أن تكون الشرآة واألصناف مسجلة لدى الهيئة .٣
 .أن یكون وآيل الشرآة المنقولة إليه مسجًال لدى الهيئة .٤
) GMP(أن تكون الشرآة حاصلة على شهادة  ممارسة التصنيع الجيد  .٥

 . للمستلزمات الطبيةISOشهادة الـ + لألدویة 
  .المقرةدفع الرسوم  .٦

الوثائـــــــــــــق 
صورة طبق األصل من آرت نقل الملكية صادرًا من وزارة الصناعة   -أ   : المطلوبـــــــة 

 .والتجارة باسم الوآيل الجدید
صناعة          -ب  رار شطبه من وزارة ال سابق أو ق ل ال صورة من تنازل الوآي

 . تجارةوال
 .صورة من عقد التوآيل بين الشرآة والوآيل الجدید   -ج 
ـ  + لألدویة  ) GMP(إ رفاق شهادة  ممارسة التصنيع الجيد      -د  شهادة ال

ISO        صة سلطات المخت دیثتين  صادرتين من ال للمستلزمات الطبية ح
 .ومصدقتين من السفارة اليمنية أو من ینوب عنها في بلد المنشأ

  .مإرفاق سند تسدید الرسو  -ه 

النماذج المستخدمة في 
  ).  ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم   :  تقدیم الخدمة

رســــــــــوم 
ـة    .من رسوم التسجيل للشرآة واألصناف % ٥٠  : نقدیــــــــــــــ

ــــراءات  ـــــــــ اإلجــــــــــــ
 :  

  .إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة .١
 .اللجنة الفنية للبت واستكمال اإلجراءات عرض الطلب مع الوثائق على  .٢
 .التأآد من استيفاء رسوم النقل .٣
  . إصدار بالغ بالموافقة أو الرفض تحت توقيع مدیر عام الهيئة .٤

  .أسبوع واحد :زمــــن إنجـــاز الخدمـــــة

 إدارة التسجيــــل



 

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ ستل / تغيير موقع التصنيع للشرآة المنتجة لألدویة    :  الخــــــ زمات الم
  الطبية

ـــة    ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبيةوالمستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

  . طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١  : شروط الحصول على الخدمـة 
 . تغيير موقع التصنيع یعتبر تسجيل ألول مرة .٢
د        .٣ صنيع الجي هادة  ممارسة الت ى ش أن تكون الشرآة حاصلة عل

)GMP (  شهادة الـ + لألدویةISOللمستلزمات الطبية . 
 .إرفاق ملف موقع التصنيع الجدید .٤
 .الجدیدلشرآة لموقع ا زیارة .٥
  .المقرةدفع الرسوم  .٦

ع          -أ    :المطلوبــــــــةالوثائـــــــق  ل موق بب نق ا س ح فيه صنعة توض شرآة الم ن ال الة م رس
  .التصنيع

 .إرفاق ملف موقع التصنيع الجدید  -ب 
اق    -ج  د   ش إرف صنيع الجي ة الت ة  ) GMP(هادة  ممارس + لألدوی

ـ   هادة ال ن    ISOش ادرتين م دیثتين  ص ة ح ستلزمات الطبي  للم
وب      السلطات المختصة ومصدقتين من السفارة اليمنية أو من ین

 .عنها في بلد المنشأ
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

   ).١(وذج رقم نمطلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    . دوالر ١٠٠٠  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات   . إحالة الطلب الى اإلدارة المختصة للدراسة .١  : اإلجــــــــــــ
 .دراسة وتقييم الوثائق المقدمة والتأآد من استيفاء الرسوم .٢
 .عرض الموضوع على اللجنة الفنية .٣
  . مدیر عام الهيئةإصدار بالغ  بالموافقة أو الرفض تحت توقيع .٤

ــدمة   .  ثالثة أسابيع-أسبوع    :  زمـــــن إنجــاز الخــ

 إدارة التسجيـــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١٣

 
 

ـــــــــة  ــدم   .ةـــة لألدویـــل في النشرة الداخليـــتعدی  : إســـــم الخـــــ

ـــة    ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

 .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
.رسالة من الشرآة المنتجة توضح التعدیل في النشرة الجدیدة -٢
 .أن یكون التغيير شمل بلد المنشأ -٣
  .دفع الرسوم المقرة -٤

  . رسالة من الشرآة توضح التعدیل في النشرة الجدیدة  -أ    :المطلوبــــــــةالوثائـــــــق 
 . إرفاق نسخة من النشرة القدیمة  -ب 
 ).القدیمة والجدیدة( ق مقارنة بين النشرتين إرفا  -ج 
 . هسریری یلزم إرفاق دراسة االستعمالفي حالة التعدیل في   -د 
 .إرفاق شهادة تثبت أن التعدیل في النشرة شمل بلد المنشأ  -ه 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -و 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة رســ   من رسوم التسجيل% ٥٠  : ــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات    .  اإلدارة المختصة للدراسةإلىإحالة الطلب  .١  : اإلجــــــــــــ
  الرسوماستيفاءالتأآد من  .٢
  .مدیر عام الهيئة تحت توقيع أو الرفض بالموافقةبالغ إصدار  .٣

ــدمة   أسبوع  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

 إدارة التسجيــــل



 

 
 

ــــة  الخــاسم ـدمـــــ   .ةـــة لألدویـــرة الصالحيـــض فتـــادة أو تخفيـــزی  : ــــ

ـــة    ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

 طلب الخدمة وفق النموذج الخاص -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
 .إرفاق دراسة الثباتية الجدیدة -٢
 .المنشأأن یكون التغيير شمل بلد  -٣
  .المقرةدفع الرسوم  -٤

ة       -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة  فات القدیم ح المواص صنعة توض شرآة الم ن ال الة م رس
  ).مقارنة(والجدیدة 

 .إرفاق نسخة من دراسة الثباتية  -ب 
 .إرفاق شهادة تداول تثبت أن التغيير شمل بلد المنشأ  -ج 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 

قدیم النماذج المستخدمة في ت
  :الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    من رسوم التسجيل% ٥٠  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات   . إحالة الطلب الى اإلدارة المختصة للدراسة .١  : اإلجــــــــــــ
 .دراسة وتقييم الوثائق المقدمة والتأآد من استيفاء الرسوم .٢
  .مدیر عام الهيئة أو الرفض تحت توقيعإصدار بالغ بالموافقة  .٣

ــدمة   .أسبوعين  -  أسبوع  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١٥

 
 

ـــة اسم ـــــــــ ات واألشك ـتغيي   :  الخدمـــ صيدالنـر البيان اف ـية لألصنـال ال
  .ةــمسجلـال

ـــــــة  ستورد  : المستفيــــد مـن الخدمـ ة والم    والم ة لألدوی شرآات المنتج ة  ن وال ستلزمات الطبي
  .الخاضعة للتسجيل

 .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١  : شروط الحصول على الخدمــة 
ه أو       .٢ كله أو لون أي تغيير في المواد غير األساسية للصنف أو ش

  .بياناته یعتبر إعادة تسجيل
ر ذلك      .٣ صنف یعتب إذا آان التغيير في المواد األساسية لترآيبة ال

 .تسجيل ألول مرة
 .ن التغيير شمل بلد المنشأأن یكو .٤
   .المقرةدفع الرسوم  .٥

ــــةالوثائـــــــــــــق   .طلب من الشرآة المنتجة یوضح التعدیالت وأسبابها  -أ    :المطلوبـــ
 .الخ.. بياناته /  إرفاق عينتين من آل صنف تم تغيير شكله   -ب 
هاد   -ج  دةٌ    ش دل معم صنف المع ة لل داول حدیث سلطات  ة ت  من ال

ة أو من      الصحية في بلد المن  سفارة اليمني صدقة من ال شأ وم
 .ینوب عنها في بلد المنشأ

  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 
النماذج المستخدمة في تقدیم 

  :  الخدمة
  ).  ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم 

ـــــــة    .من رسوم التسجيل% ٥٠  : رســــــــــوم نقدیــــــــــ

ـــــ ـــــــــ   .إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة الستكمال اإلجراءات .١  : ــراءات اإلجــــــــــــ
 .  الرسوماستيفاءالتأآد من  .٢
 أو الرفض تحت توقيع مدیر عام الهيئة بالغ بالموافقةإصدار  .٣

.  

ــــــــة     أیام٤-٢  زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

 إدارة التسجيــــل



 

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ   .ائيــــر النهــضمستحـات الــر مواصفــتغيي  :  الخــــــ

ـــة    ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
أن یكون التغيير في لون أو شكل أو حجم الغالف الخارجي       -٢

 .للعبوة 
 . شمل بلد المنشأالتغييرأن یكون  -٣
  .ةالمقردفع الرسوم  -٤

ة       -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة  فات القدیم ح المواص صنعة توض شرآة الم ن ال الة م رس
  ).مقارنة(والجدیدة 

 .إرفاق نسخة من دراسة الثباتية  -ب 
د           -ج  مل بل ر ش ت أن التغيي صحية تثب سلطات ال إرفاق شهادة من ال

 .المنشأ
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    من رسوم التسجيل% ٥٠  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات   . إحالة الطلب الى اإلدارة المختصة للدراسة .١  : اإلجــــــــــــ
 .دراسة وتقييم الوثائق المقدمة والتأآد من استيفاء الرسوم .٢
.مدیر عام الهيئة ت توقيعتح بالموافقة أو الرفض إصدار بالغ  .٣

ــدمة   .  أسبوعين-أسبوع    :  زمـــــن إنجــاز الخــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١٧

 
 
 

ــــة اسم ـدمـــــ   .لـــمسجـف الــل للصنـــة التحليـــر طریقـــتغيي  :  الخــــــ

ـــة    ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

 طلب الخدمة وفق النموذج الخاص -١ : شروط الحصول على الخدمـة 
 .إرفاق طریقة التحليل القدیمة والحدیثة -٢
  .المقرةدفع الرسوم  -٣

ل       -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة  رسالة من الشرآة المصنعة تحدد فيها التغييرات في طریقة التحلي
  .الجدیدة

 .إرفاق نسختين من طریقة التحليل الجدیدة  -ب 
 ).القدیمة والجدیدة(ت بين الطریقتين إرفاق مقارنة بالتغييرا  -ج 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 

  النماذج المستخدمة
  :في تقدیم الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    من رسوم التسجيل % ٥٠  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات    . راسةإحالة الطلب الى اإلدارة المختصة للد -١  : اإلجــــــــــــ
 .  الرسوماستيفاءالتأآد من  -٢
  .مدیر عام الهيئة تحت توقيع أو الرفض بالموافقةبالغ إصدار  -٣

ــدمة   .أسبوعين  -  أسبوع  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

 إدارة التسجيــــل


